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DENÚNCIA

OTTs lotados no “CARANDIRU” param 
por falta de condições de trabalho
Funcionários do CCE cruzaram os bra-
ços por 24h,  no dia 01/02. Desde a sua 
inauguração, o centro é alvo de quei-
xa dos trabalhadores. Um absurdo de 
R$900 mil em aluguel e uma lista de 
reclamações imensa, a saber: invasão 
por animais peçonhentos, segurança 
precária, falta de ambulância, climati-
zação precária, bebedouros insuficien-
tes, assaltos em vans e micro-ônibus, 
cadeiras quebradas, falta de copos 
descartáveis. 

Nem o fato de estar localizado num 
lugar isolado, sem acesso a restauran-
tes e lanchonetes sensibiliza a gestão 
da empresa para a aquisição de novos 
micro-ondas, pois os poucos que tem, 
sempre estão quebrados. 

Proibir o uso do celular fez aumen-
tar a sensação de estar no Carandiru, 
como é chamado pelos trabalhadores, 
justamente por não se comunicarem 
com os familiares.

A denúncia já tinha sido protocola-
da no MPT, mesmo assim os trabalha-
dores em assembleia decidiram pela 
paralisação das atividades. No mesmo 
dia a ECT negociou alguns prazos e 
caso não sejam cumpridos a unidade 
vai parar por tempo indeterminado a 
partir de 02/03.

Prazo limite 
28/02, caso haja 
descumprimento, nova 
assembleia dia 01/03, 
com deflagração 
de greve por tempo 
indeterminado a partir 
de 02/03

e Dia 03/02 – Início da  manutenção da climatização,  com conclusão 
dia 10/02 para área operacional e, até 28.02, de todo o complexo; 

e Acesso da portaria 02 – Compromisso de discutir a possibilidade de 
acesso de funcionários pedestres nos intervalos;  

e Cadeiras – fazer os reparos pelo  Portal de Serviço. Levantamento 
da quantidade para reposição. Está em processo de licitação 
aquisição de novas cadeiras para todo complexo; 

e Local para alimentação – Inauguração do restaurante no posto 
de gasolina no dia 03/02/2017, com funcionamento a partir de 
segunda feira dia 06/02/2017;

e Bebedouros  –  foi assinado um contrato manutenção predial  com 
prazo de inicio no dia 15/02/2017. Presença de um eletricista todos 
os dias, com  contrato é de 1(um) ano podendo prorrogar por mais 
5(cinco) anos; 

e Copos descartáveis – sem acordo regional, informaram que esse 
problema é nacional, ECT não fornece mais;

e	 Transporte	dos	trabalhadores/estudantes	–	A	flexibilização	
acordada em março de 2016, não foi cumprida. A empresa se 
compromete a avaliar caso a caso.



• Contra a Privatização da ECT

• Contra a Reforma Trabalhista

• Contra a Reforma da Previdência

• Fim do DDA, OAI e CDD Virtual

• Melhores Condições de Trabalho

e Até 03/02: Confecção de materiais de mobilização com 
deliberações da 40ª Plenária Nacional da FENTECT;

e Dias 07/02 a 15/02: Assembleias de Avaliação do Relatório 
Final da Comissão Paritária e de aprovação do Estado de 
Greve, com indicativo de greve para 15/03*, ou a qualquer 
momento que haja descumprimento e alteração do Acordo 
Coletivo de Trabalho 2016/2017 em relação ao Plano de Saúde;

e Dias 18 e 19/02: Seminário Nacional da FENTECT sobre 
Plano de Saúde;

e Dia 20/02: Ato Nacional em Brasília/DF;

e Dias 01/03 a 12/03: Seminários Regionais e Agitação 
nas Bases;

e Dia 15/03*: Indicativo de Greve Geral, em adesão   
 à Greve Geral a ser deliberada pelas Centrais 
 Sindicais.

1. Retorno do Plano CorreiosSaúde na gestão 
por RH da ECT;

2. Retorno dos Ambulatórios Médicos;

3. Rejeição de qualquer alteração do Custeio 
ou Compartilhamento do Plano de Saúde 
em desacordo com o que foi aprovado no 
ACT 2016 / 2017;

4. Relatório Sucinto focado nas Melhorias ao 
Plano de Saúde;

5. Não participação da FENTECT na eleição da 
Postal Saúde;

6. Não prorrogação do prazo previsto no § 10º 
da Cláusula 28 do ACT 2016/2017;

7. Campanha Nacional contra as Perseguições 
Políticas nos Correios.
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Sincotelba denuncia e MPT reforça pedido à justiça 
para interdição de sede dos Correios em Ilhéus
Em 7 de dezembro de 2016, a Procura-
doria Regional do Ministério Público do 
Trabalho (MPT) de Itabuna moveu ação 
contra os Correios de Ilhéus. O pedido 
foi encaminhado ao juiz titular da 3ª 
Vara do Trabalho - Drº José Cairo Junior. 
Ele solicitou a interdição temporária das 
instalações da empresa no centro da ci-
dade.  De acordo com o MPT, a empresa 
pública não respeita normas obrigató-
rias de saúde e de segurança no traba-
lho, além de não pagar devidamente os 
servidores pelas horas extras trabalha-
das, segundo informações divulgadas 

pelo Blog do Gusmão. O juíz, porém, 
preferiu aguardar a decisão definitiva, 
argumentando se tratar de serviço sob 
monopólio da estatal.

A ECT não apresentou solução para o 
defeito no ar-condicionado e ainda pu-
niu os trabalhadores com descontos 
nos contracheques do dia da paralisa-
ção.  O caos  se instalou na unidade, pois 

por mais de 3 meses o elevador de carga 
está quebrado,  as correspondências e 
encomendas estão sendo tratadas bem 
na passagem de pedestre.

Sem alternativa, o Sincotelba mo-
veu ação na justiça em nome dos tra-
balhadores. A audiência aconteceu no  
dia 26.01, que a justiça seja feita e no 
dia  21.02 saia o veredito. Ironicamen-
te a empresa só mandou um técnico 
para averiguar as péssimas condições 
do prédio depois da assembleia. O Mi-
nistério Público do Trabalho aguarda a 
decisão definitiva. 

• Fora Guilherme Campos

• Diretoria da ECT eleita pela Base, com 
mandatos revogáveis e quadros de carreira

• Concurso Público, já.

• Entrega Postal Matutina, já!

Meio ambiente de trabalho 
escaldante é fruto das 
INSTALAÇÕES PRECÁRIAS 
e  falta do ar condicionado


